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A gravidez é compreendida como um período de

mudanças no corpo, sendo caracterizada por

alterações físicas e hormonais, onde o

desenvolvimento do embrião é priorizado. Os

efeitos embriotóxicos causados pelos venenos de

serpentes peçonhentas são diversos, podendo

ocorrer de alterações morfológicas até o aborto,

pois os embriões são altamente susceptíveis aos

efeitos químicos de compostos.

INTRODUÇÃO

AGRADECIMENTOS

ACIDENTES POR SERPENTES PEÇONHENTAS OCORRIDOS EM MULHERES DURANTE O 

PERÍODO GESTACIONAL NOS ANOS DE 2007 A 2017 NO ESTADO DO PARÁ, BRASIL

josierika17@gmail.com

(91) 98208-6980

OBJETIVO

RESULTADOS E 

DISCUSSÃO

Estudo epidemiológico utilizando os dados

cedidos pela Secretaria de Saúde do Estado do

Pará (SESPA), foram incluídos todos os casos

encontrados no sistema entre os anos de 2007 a

2017.

Figura 1. Número de casos de acordo com o estado

Fonte: próprio autor

Realizar um estudo epidemiológico sobre os

acidentes ofídicos de quatro gêneros de serpentes

peçonhentas (Crotalus, Lachesis, Bothrops,

Micrurus) em mulheres grávidas no Estado do

Pará, com abordagem dos anos de 2007 a 2017,

fornecendo relação com o número de casos

encontrados e evolução da gravidez.

MÉTODOS

Durante o período de 2007 a 2017 foram

notificados 333 casos de pacientes grávidas

picadas por serpentes peçonhentas e não

peçonhentas. Foram classificadas de acordo com

o gênero: Crotalus (4: 1,2%), Lachesis (16:

4,8%), Bothrops (280: 84,0%), Micrurus (2:

0,6%), espécie não peçonhenta (6: 1,8%) e

ignorado/branco (25: 7,5%).

Os casos foram separados de acordo com o

trimestre de gravidez, o mais afetado foi o

segundo trimestre (113: 33,9%), seguido pela

idade gestacional ignorada no preenchimento

(81: 24,3%), primeiro trimestre (70: 21,0%) e

terceiro trimestre (69: 20,7%). Quatro sofreram

óbito pelo agravo notificado (4: 1,2%),

CONCLUSÃO

Portanto, é preciso definir, que o bom tratamento

a paciente acidentada é importante para que

agravos futuros não causem óbito fetal ou

materno, por isso é necessário conhecer o quadro

clínico apresentado, aspectos preventivos e forma

de atuação.
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